
هسلجتروص

رد خروم 12/3/99  هبنـشکی  زور  رد  هیاپ   مولع  عطقم  یمومع  یکـشزپ  هرود  دیدج  ياه  مولوکیروک  یـسرد  يزیر  همانرب  هتیمک  هسلج  نیموس 

داشرا رتکد  یمیحر ، هرهز  رتکد  یلیلج ، سوریس  رتکد  هاوخ ، نشور  اویش  رتکد  روضح  اب  یکشزپ  هدکشناد  زبس  ياضف  تسایر و  رتفد  قیچالآ 

قح ادیل  رتکد  ، يدیـشر جریا  رتکد   ، يرالاس داهرف  رتکد  يدنولا ، گنـشوهریما  رتکد  یعازخ ، لوسردمحم  رتکد  یعازخ ، رفظم  رتکد  ییادـن ،

، يرظن رـصان  رتکد  یندم ، دیمح  رتکد  یغورف ، ربکا  یلع  رتکد  درف ، يزیورپ  ربکا  یلع  رتکد  یفجن ، گنـشوه  رتکد  يدارم ، هلاژ  رتکد  يرظن ،

: دیدرگ رازگرب  يدیعس  مناخ  ناشیا  سانشراک  یکشزپنادند و  هدکشناد  سییر  دبعتمروپ  یلع  رتکد  ناگنرفآ و  مناخ  نابرهم ، نمهب  رتکد 

 : يروئت سورد 

هرمن لقادح  اب  مرت (  نایم  ناحتما  خـیرات  هامدادرخ  خـیرات 20  ات  رازگرب و  يزاـجم  لکـش  هب  هورگ   نیا  رد  يروئت  سورد    : یمیشویب هورگ 

.ددرگ مالعا  هدکشناد  نیا  هب  همان  یط  للملا  نیب  یکشزپ ، یکشزپنادند ، %( 25

هدکشناد نیا  هب  همان  یط  هورگ  نیا  طسوت  ناحتما  يرازگرب  خیرات  يزاجم و  تروصب  یکشزپنادند  یکشزپ ، مرت  نایم  یسانش :  يرتکاب  هورگ 

هورگ مرتحم  ریدم  طسوت  يرمق  رتکد  ياقآ  سورد  يریگیپ  .ددرگ  مالعا 

.ددرگ مالعا  هدکشناد  نیا  هب  يا  همان  یط  يزاجم  تروصب  مرت  نایم  ناحتما  يرازگرب  خیرات  یکشزپناور :  هورگ 

.ددرگ مالعا  هدکشناد  نیا  هب  همان  یط  نآ  يرازگرب  خیرات  يزاجم و  تروصب  ناحتما  يژولوتاپ :  هورگ 

یط نآ  يرازگرب  خیرات  رازگرب و  يزاجم  تروصب  یکشزپنادند  هدکـشناد  نایوجـشناد  مرت  نایم  ناحتما  سرد  فذح  نودب  يژولونمیا :  هورگ 

.ددرگ مالعا  هدکشناد  هب  همان 

.ددرگ مالعا  هدکشناد  هب  همان  یط  ناحتما  نیا  خیرات  رازگرب و  هرمن 25 % لقادح  هب  یکشزپنادند  نایوجشناد  ناحتما  يژولویزیف :  هورگ 

.ددرگ مالعا  هدکشناد  هب  همان  یط  یعطق  خیرات  رازگرب و  مرت  نایم  ناحتما  حیرشت :  مولع  هورگ 

.دوش یم  ماجنا  يزاجم  ياهسالک  فیلکت و  لکش  هب  مرت  نایم  ناحتما  نابز :   هورگ 

ددرگ   یم  رازگرب  يزاجم  لکش  هب  فیلکت  ای  ناحتما  یکشزپ :   قالخا  هورگ 

یلمع  سورد 

ددرگ یم  رازگرب  يزاجم  تروصب  یمیشویب :  هورگ 

.ددرگ یم  رازگرب  يزاجم  تروصب  یسانش :  بورکیم  هورگ 

نیا رد  هک  دراد  هسلج  رد 7  يرایتخا  يروضح و  تروصب  يروئت  سورد  يارب  نایوجشناد  هورگ  ود  لیکـشت  تساوخرد  یسانش :  لگنا  هورگ 

.دوش  هداد  عاجرا  هاگشناد  هب  همان  صوصخ 
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عفر تهج  دوش  یم  هداد  هزاجا  يرایتخا  تروصب  نایوجـشناد  هب  هدش و  يراذـگراب  هناماس  رد  هورگ  نیا  یلمع  سورد  یحیرشت :  مولع  هورگ 

.دنیامن تکرش  سالک  رد  یتشادهب  نیزاوم  تیاعر  اب  لاکشا 

لماک تروصب  هن  اما  هدش  يراذگراب  هناماس  رد  رظن  دروم  ياه  لیاف  دشاب و  یم  يزاجم  تروصب  هورگ  نیا  یلمع  ياهسالک  يژولوتاپ :  هورگ 

.ددرگ یم  يراذگراب  يزاجم  تروصب  ًالک    : يژولویزیف هورگ 

.درادن یلمع  دحاو  یکشزپ  نایوجشناد  اب    : یکشزپناور هورگ 

ددرگ  یم  رازگرب  يزاجم  تروصب  سورد  زا  دحاو  کی    : نابز هورگ 

.ددرگ یم  رازگرب  هسلج  یط 4  يزاجم و  ناحتما    : يژولونمیا هورگ 

.دندوب هسلج  بیاغ  یکشزپ  کیزیف  هورگ  مرتحم  نواعم  ریدم و 

.دوش هداد  تقو  نایوجشناد  هب  هیناث  لقادح 40-90  يزاجم  کینورتکلا  ناحتما  رد  هک  دیدرگ  ررقم 

.ددرگ گنهامه  لاکشا  عفر  ياهسالک  یتشادهب  نیزاوم  تیاعر  نمض  لاکشا  عفر  تهج  نایوجشناد  هدنیامن  اب  اه  هورگ  دیدرگ  ررقم 

   
   

هاوخ نشور  اویش  رتکد 

یکشزپ هدکشناد  هیاپ  مولع  یشزومآ  ریدم 
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